การรับรองปริญญาของผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

ขั้นตอนการขอรับรองปริญญาของผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ขั้นตอนของการรับรองปริญญาของผู้สาเร็จการศึกษาต่างประเทศมีดังนี้
1. ผู้ขอรับรองปริญญายื่นคาขอการรับรองปริญญา พร้อมชาระค่าธรรมเนียม โดยแนบหลักฐานและเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาไปยังสภาเภสัชกรรมดังนี้
1.1 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอ
1.2 หลักสูตรการศึกษา ซึ่งรวมถึงโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษาตามหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา และ
เค้าโครงรายวิชาตามหลักสูตรที่ผู้ขอรับรองปริญญาเข้าศึกษา และให้สถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับรอง
ปริญญาเข้าศึกษาให้การรับรองมาด้วย
1.3 สาเนาใบปริญญา โดยนาฉบับจริงมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย
1.4 ใบแจ้งผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร (transcript) พร้อมหลักฐานฉบับจริง
1.5 เอกสารการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของผู้ที่ขอรับรองปริญญา
1.6 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดของหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
ก. เอกสารทุ กชิ้น หากเป็ น ไม่ เป็ น ภาษาอั งกฤษ ต้อ งแปลเป็ น ภาษาอังกฤษ และให้ ส ถาบั น การศึก ษา
ที่ผู้ขอรับรองปริญญาให้การรับรอง หรือ ให้สถานฑูตประจาประเทศไทยของประเทศนั้นให้การรับรอง
ข. ให้ผู้ขอรับรองปริญญาติดต่อสถานฑูตประจาประเทศไทยของประเทศที่ไปศึกษาเพื่อขอให้ออกหนังสือ
รับรองความมีอยู่จริงของสถาบันที่ผู้ขอรับรองปริญญา
ค. หากมีการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ ให้ส่งหลักฐานการฝึกปฏิบัติและมีผู้รับรองการฝึกปฏิบัติงาน
จริงมาด้วย
2. เมื่อได้หลักฐานครบถ้วน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์วิเคราะห์หลักสูตรของผู้ขอรับรอง
ปริญญาเทียบกับเกณฑ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปีของประเทศไทย เพื่อพิจารณาว่าผู้ขอรับรองปริญญา
ต้องเรียนรายวิชาใดเพิ่มเติม และต้องฝึกปฏิบัติงานใดเพิ่มเติม
3. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์นาคาขอรับรองปริญญา ผลวิเคราะห์หลักสูตรของผู้ขอรับ
รองปริญญาเทียบกับเกณฑ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปีของประเทศไทยและหลักฐานทั้งหมดเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขให้ศึกษาเพิ่มเติมและฝึกปฏิบัติงาน
ในประเทศไทยตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกาหนด และนาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ให้ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาและจั ด ท าประกาศการรับ รองปริญ ญาต่ อไป (แม้ ห ลั ก สู ต รที่ ผู้ ขอรับ รองปริญ ญา
จะเทียบเท่ากับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปีของสภาเภสัชกรรม ผู้ขอรับรองปริญญาก็ยังจาเป็นต้องเรียน
รายวิชาและฝึกปฏิบัติงานเพิ่ม เติมในประเทศไทยเพื่อให้เข้าใจบริบทการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศ
ไทยดังนี้ “ศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย พระราชบัญ ญั ติฯ หรือ จรรยาบรรณวิช าชีพ
ของไทย อย่างน้อย 2 หน่วยกิต รวมทั้งต้องฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล และร้านยา ไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง”)
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4. เมื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญาและมีการจัดทาประกาศการรับรองปริญญาเรียบร้อย
แล้ว สานั กงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ทาหนังสือแจ้งผลและประกาศการรับรองปริญญาให้ผู้ขอรับรอง
ปริญญาทราบ พร้อมกับมีหนังสือแนะนาตัวให้ผู้ขอรับรองปริญญานาไปติดต่อคณะเภสัชศาสตร์และแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานในประเทศไทย เพื่อขอเข้าศึกษาเพิ่มเติมหรือฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมต่อไป
5. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ทาหนังสือแจ้งเงื่อนไขของการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมและ
การฝึกปฏิบัติงานไปยังประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมไว้ประกอบการพิจารณาการฝึกปฏิบัติงานของผู้ขอรับรองปริญญาเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ. 2546
6. เมื่อผู้ขอรับรองปริญญาได้เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันใดสถาบันหนึ่งแล้ว ให้ส่งแผนการเรียนไปยัง
สภาเภสั ช กรรม เพื่ อขออนุ มัติ จ ากคณะกรรมการการศึกษาเภสั ช ศาสตร์ ก่อนจึงจะเริ่ม เรียน ทั้งนี้ เอกสาร
ที่ส่งไปยังสภาเภสัชกรรมจะต้องได้รับการรับรองโดยสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับรองปริญญาเข้าศึกษา
7. เมื่อผู้ขอรับรองปริญญาเรียนรายวิช าครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สภาเภสั ชกรรมกาหนดให้ส่ ง ผลการเรียนไปยัง
สภาเภสัชกรรม เพื่อเตรียมนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์
8. เมื่อผู้ขอรับ รองปริญญาเรียนผ่านรายวิชาต่าง ๆ และพร้อมที่จะออกฝึกปฏิบัติงาน ให้ส่งผลการเรียนพร้อม
แผนการฝึ กปฏิบั ติเพื่ อขออนุ มัติไปยังประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ ก่อนการออกฝึ กปฏิบั ติงาน
(สาหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่เป็นร้านยาจะต้องเป็นร้านยาคุณภาพ)
9. เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการสอบความรู้ ฯ พิ จ ารณาแผนการเรี ยนวิช าการฝึ ก ปฏิ บั ติ งานเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ แ จ้ ง
ผู้ขอรับรองปริญญาทราบ เพื่อเริ่มฝึกปฏิบัติงานต่อไป
10. เมื่อผู้ขอรับรองปริญญาฝึกปฏิบัติงานครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สภาเภสัชกรรมกาหนดให้ส่งผลการฝึกปฏิบัติงาน
ไปยังสภาเภสัชกรรมเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
11. เมื่อคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ อนุมัติผลการฝึกปฏิบัติงานแล้วให้ส่งผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการ
การศึกษาเภสัชศาสตร์
12. ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์นาผลการเรียนรายวิชาและผลการฝึกปฏิบัติงานเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อให้ความเห็นชอบให้ผู้ขอรับรองปริญญามีสิทธิ์เข้าสอบขึ้น
ทะเบียนเพื่อเป็ นผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และนาเสนอให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
พิจารณาเพื่ออนุมัติให้ผู้ขอรับรองปริญญาเข้าสอบต่อไป
13. สานักงานเลขาธิการฯ ทาหนังสือแจ้งผู้ขอรับรองปริญญาเพื่อสมัครสอบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไป และแจ้งผู้อานวยการศูนย์สอบความรู้ฯ ทราบ
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 ผู้ขอรับรองฯ ติดต่อคณะเภสัช

 ผู้ขอรับรองปริญญา

ยื่นคาขอฯ แนบเอกสาร และ
ชาระค่าธรรมเนียม
ฝ่ายเลขาฯ วิเคราะห์หลักสูตร
ฯ และนาเสนอผลการ
วิเคราะห์
ต่อ คกก.การศึกษาฯ และ
คกก.สภาเภสัชกรรม

คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์

 สภาเภสัชกรรม พิจารณา
ให้การรับรอง และออก
ประกาศรับรองปริญญาฯ
สานักงานเลขาฯ ทาหนังสือ
แจ้งประกาศและเงื่อนไขฯ
พร้อมทาหนังสือแนะนาตัวฯ
ให้ผู้ขอรับรองฯ

สภาเภสัชกรรม

ศาสตร์และแหล่งฝึกฯ เพื่อเรียนและ
ฝึกงานเพิ่มเติม
ก่อนเรียน : เสนอแผนการเรียนเพื่อ
ขออนุมัติต่อ คกก.การศึกษา แล้วจึง
เริ่มเรียน
เมื่อเรียนครบ : เสนอผลการเรียนต่อ
คกก.การศึกษาเพื่ออนุมัติผลกาเรียน
ก่อนฝึกงาน : เสนอแผนการฝึกต่อ
คอก..สอบความรู้เพื่ออนุมัติ แล้วจึง
เริ่มฝึก
เมื่อฝึกงานครบ : เสนอผลต่การฝึกฯ
ต่อ คอก.สอบความรู้ฯ

 ฝ่ายเลขาฯ นาผลการเรียน
และผลการฝึกงาน เสนอ
คณะกรรมการการศึกษาฯ และ
เสนอ คณะกรรมการสภาเภสัช
กรรม พิจารณาให้การรับรอง
และออกประกาศ
สานักงานเลขาฯ ทาหนังสือแจ้ง
ประกาศให้ผู้ขอรับรองฯ และ
ผู้อานวยการศูนย์สอบฯ ทราบ

 ผู้ขอรับรองปริญญา

นาหนังสือแจ้งประกาศ
ติดต่อศูนย์สอบฯ เพื่อขอ
สมัครเข้าสู่ระบบการสอบ
ความรู้ฯ

3

แผนผังขั้นตอนการขอรับรองปริญญาของผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
 ฝ่ ายเลขานุการฯ นำเสนอคำขอรับรองปริ ญญำ

ผู้ขอรับรองปริญญา ยื่นคำขอกำรรับรอง
ปริ ญญำ พร้ อมชำระค่ำธรรมเนียม โดยแนบหลักฐำน
และเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ฝ่ ำยเลขำนุกำรฯ วิเครำะห์หลักสูตรของผู้ข อรั บรอง
ปริ ญญำเทียบกับเกณฑ์หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต
6 ปี ของประเทศไทย

 เมื่อผู้ขอรั บรองฯ เรี ยนรำยวิชำครบตำมเงื่ อนไข
ให้ ส่ ง ผลกำรเรี ย นไปยั ง สภำเภสัช กรรม เพื่ อ น ำเข้ ำ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำฯ และเมื่ อ พร้ อม
ที่จะออกฝึ กปฏิบตั ิงำน ให้ ส่งผลกำรเรี ยนพร้ อ มแผนกำร
ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อขออนุมตั ิไปยังประธำนคณะอนุ กรรมกำร
สอบควำมรู้ ฯ ก่ อ นกำรออกฝึ ก ปฏิ บัติ ง ำน (แหล่ง ฝึ ก
ปฏิบตั ิงำนที่เป็ นร้ ำนยำจะต้ องเป็ นร้ ำนยำคุณภำพ)

ผลวิ เ ครำะห์ ห ลัก สูต รเที ย บกับ เกณฑ์ ห ลัก สูตรฯ และ
หลั ก ฐำน ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำฯ
เพื่อให้ ควำมเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขให้ ศกึ ษำเพิ่มเติมและ
ฝึ ก ปฏิ บัติ ง ำนฯ ตำมเกณฑ์ ที่ ก ำหนด และน ำเสนอ
ที่ ประชุมคณะกรรมกำรสภำเภสัช กรรมให้ ก ำรรั บรอง
ปริญญำและจัดทำประกำศรับรองปริ ญญำต่อไป

 ฝ่ ายเลขานุ การฯ ทำหนังสือแจ้ งเงื่อ นไข
ของกำรเรี ยนรำยวิ ช ำเพิ่ ม เติ ม และกำรฝึ ก
ปฏิบตั ิงำน ไปยังประธำนคณะอนุกรรมกำรสอบ
ควำมรู้ ฯ ไว้ ประกอบ กำรพิ จ ำรณำกำรฝึ ก
ปฏิบตั ิงำนของผู้ขอรับรองฯ

 เมื่อผู้ขอรั บรองฯ ฝึ กปฏิบตั ิงำนครบตำมเงื่อนไข

 ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ น ำผลกำรเรี ย นรำยวิ ช ำและ

ให้ ส่ ง ผลกำรฝึ กปฏิ บั ติ ง ำนไปยั ง สภำเภสั ช กรรม
เพื่ อ น ำเข้ ำ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมกำรสอบควำมรู้ ฯ
พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ เมื่อคณะอนุกรรมกำรสอบ
ควำมรู้ ฯ พิจำรณำแผนกำรเรี ยนวิชำกำรฝึ กปฏิบตั ิ งำน
ล้ ว ให้ แจ้ งผู้ขอรับรองฯ ทรำบ และส่งผลให้ ณะกรรมกำร
กำรศึกษำ

ผลกำรฝึ ก ปฏิ บัติ ง ำน เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำฯ เพื่ อ ให้ ควำมเห็ น ชอบและน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรสภำเภสัช กรรมพิ จ ำรณำเพื่ อ อนุ มัติ
ให้ ผ้ ขู อรับรองปริ ญญำเข้ ำสอบต่อไป สำนัก งำนเลขำฯ
ท ำหนัง สื อ แจ้ งผลและประกำศกำรรั บ รองปริ ญ ญำฯ
ให้ ผ้ ขู อรับรองฯ และผู้อำนวยกำรศูนย์สอบฯ ทรำบ

คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์

สภาเภสัชกรรม

สานักงานเลขาฯ ทำหนังสือแจ้ งผลและ
ประกำศกำรรับรองปริ ญญำให้ ผ้ ขู อรับรองฯ
ทรำบ พร้ อมกับมีหนังสือแนะนำตัวให้ ผ้ ขู อรับ
รองฯ นำไปติดต่อคณะเภสัชศำสตร์ และแหล่ง
ฝึ กปฏิบตั ิงำน เพื่อขอเข้ ำศึกษำเพิ่มเติมหรื อฝึ ก
ปฏิบตั ิงำนเพิ่มเติม

 เมื่ อ ผู้ ข อรั บ รองฯ ได้ เ ข้ ำ ศึกษำในคณะเภสัช
ศำสตร์ ใ ดแล้ ว ให้ ส่ ง แผนกำรเรี ย นไปยัง สภำเภสัช
กรรม เพื่ อ ขออนุมัติจ ำกคณะกรรมกำรกำรศึก ษำฯ
ก่อนจึงจะเริ่ มเรี ยน
เอกสำรที่ส่งไป จะต้ องได้ รับกำรรับรองโดย
สถำบันกำรศึกษำที่ผ้ ขู อรับรองปริ ญญำเข้ ำศึกษำ
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